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Hej på er igen. 
 
Det är ett tag sedan ni fick något bredbandsnytt och det har berott på att det inte har varit så 
mycket att skriva om sedan vi hade skacktat färdigt och nätet börjat fungerat. Vi kan också 
glädjas att vårt område är det första i hela Svenljunga kommun som är uppkopplade mot 
världen via fiber. 
Detta att få igång nätet har på en del platser varit lite struligt inte på grund av nätet utan att 
grejorna som Telia har levererat inte startat upp som de skulle. Det har också varit några 
felkopplingar i Noderna som då NEA som var installatörer av dessa helt enkelt gjort fel. Allt 
som har varit fel kommer vi att diskutera med Telia och NEA vid ett möte.  Som det är idag så 
fungerar det hos alla kunder och detta tycker hela styrelsen är underbart. 
 
Vi hade ju en stämma den 18/4 som var välbesökt det var ca 90 personer på plats och av dessa 
så var 57 röstberättigade fastigheter vilket är 1/4 av anslutna fastigheter.  
 
Det togs beslut på stämman bl.a. att uttaget av insatskapital skulle efter styrelsens förslag vara 
ytterligare 2.000 kr totalt 12.000 kr. Denna summa är rent fantastisk och tittar vi lite på varför 
det blivit så är det många faktorer som samverkat. Kjell och den hyrda maskinen från 
Kalvsjöholmsbolaget gjorde ett jättejobb och verkligen bidragit, andra aktörer som varit 
inblandade har också gjort sitt yttersta för att hålla ned kostnaderna och vi kan konstatera att 
stora maskiner skall användas i största möjliga utsträckning. 
Vi har också gjort en del affärer på resan bl.a. tagit ett anbud från kommunen på att bygga en 
stamledning genom området, dragit med en elkabel åt Vattenfall, vi har också fått bidrag från 
VG regionen. Det återstår några ytterligare arbeten främst att få till Batterier i noderna men 
när dessa jobb är klara så har vi ett nät som kostat runt 8 miljoner kr. 
En sak till som gjort att den enskilda kostnaden för fastigheten är att vi blev så många som 
anslöt oss, budgeten gjordes på 177 anslutningar och sedan räknades upp på 220 och blev 231, 
När vi hade de 177 medlemmar då var alla långa sträckor räknade sedan blev det förtätning av 
nätet och detta gjorde att var och en sparat 3.000 kr på detta mot budget.  
  
Vi går under detta år in i en förvaltning av nätet och underhåll, uppstår det nu några fel så 
kontakta Telia på telefon 020-240250 skulle det vara fel på det passiva nätet så kontakta 
någon i styrelsen. Skall ni gräva i er trädgård och inte vet var fibern går så kontakta styrelsen 
så sätter vi ut fibern så att avgrävningar undviks. Det är gratis med utsättning, men gräver ni 
av fibern utan att begärt utsättning får ni kosta lagningen själva. Är fibern utsatt men ligger 
mer än en meter från markeringen och grävs av så står föreningen för kostnaden men inte om 
den ligger där den är markerad. 
Lite runt detta så har vi bara haft ett fiber fel sedan snart 1 år och det var ett konstigt fel i en 
svets i nod 1. 
  
Vi skall ha en invigningsfest den 25/5 i Roasjö se särskild annons på hemsidan. 
Det kommer att var levande musik med Peter i Snärsbo, Helstekt gris från Sune i Sund och 
mycket annat som vi fixar till det. 
 
Styrelsen Roasjö Fiber.       


